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Cílem koncepce rozvoje školy je stanovení činností v jednotlivých oblastech tak, aby
byla naplněna mise a vize školy, které představují základní východiska.
Koncepce vychází z:
➢ analýzy silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech
➢ průběžně získávané zpětné vazby (děti, rodiče, pracovníci školy, veřejnost,
spolupracující instituce)
➢ výsledků kontrol (ČŠI, zřizovatel)
➢ hodnocení dětí
➢ vnitřních dokumentů školy
➢ strategických a legislativních dokumentů
Oblasti koncepce:
Jednotlivé oblasti koncepce rozvoje školy kopírují oblasti zveřejněné v dokumentu Kritéria
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI).
Vize školy:
Vize školy je dána školním vzdělávacím programem
NASEDÁME, DRŽTE SE!
Je program pro předškolní vzdělávání, který vychází z poznatků přírody, je v souladu s
místními tradicemi a je pevně ukotven v prostředí, ve kterém se škola nachází. Vychází z
poznatků J.A. Komenského a jeho díla věnovanému předškolnímu vzdělávání s názvem
Informatorium školy mateřské.
Mise školy:
Mateřská škola poskytuje kvalitní předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání a zároveň rozvíjí dítě prostřednictvím klíčových
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kompetencí. Dítě po skončení předškolního vzdělávání ovládá sebeobsluhu, komunikační
dovednosti, orientuje se v čase a prostoru, je připraveno k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji
ve všech oblastech lidské činnosti.
CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ ŠKOLA PRACUJE

pozitiva

negativa

Charakteristika regionu –
demografická a sociálně –
ekonomická, atraktivita
regionu a dostupnost
kvalitních pedagog

➢ atraktivita regionu
Středočeského kraje
➢ dopravní dostupnost
obou budov
➢ ekonomicky atraktivní
oblast

➢ kvalitní pedagogvé se
v regionu nenachází

Materiální podmínky

➢ nová budova MŠII. je
vybavena kvalitním
nábytkem

➢ starší budova MŠI.
není vybavena úplně
kvalitním nábytkem
➢ krytina podlahy
zastarává

Finanční podmínky

➢ šablony jako zdroj
finančního
odměňování školního
asistenta

➢ nedostatek financí na
vybavení MŠI.
➢ nižší finanční podpora
zřizovatele díky
oddělování se
základní školou

Složení dětí mateřské školy

➢ děti převážně s
kvalitním sociálním
zázemím
➢ rodiče jsou schopni
financovat
mimoškolní aktivity

➢ přibývá dětí s
odkladem školní
docházky z důvodů
nesoustředěnosti

KONCEPCE A RÁMEC ŠKOLY
Analýza stávající situace:
Silné stránky:

Slabé stránky:

➢ aktivní vedení školy (ředitelka školy a
dvě vedoucí vzdělávacích týmů)
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➢ příliš velké množství pracovníků
studuje (je tím ohrožen plynulý chod

➢ delegování činností na všechny
zaměstnance, každý si ručí za svůj
úsek
➢ podpora všem pedagogům v osobním
rozvoji

školy)

Plán na období 2020-2022
➢ průběžné hledání nových pracovních sil
➢ dokončit vzdělávání pracovníků
➢ promýšlení dalšího rozvoje všech pracovníků
➢ škola jako nedílná součást kultury obce
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Analýza stávající situace:
Silné stránky:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Slabé stránky:
➢ málé a příliš členité prostory ve
třídách v MŠI.
➢ problém s akustikou v budově MŠ II.

znalosti specifik věku dětí
ukotvení budov v centru obce
příroda v blízkém okolí
možnost pohybu v přírodě
Astronomický ústav AV ČR
spolupráce se zákonnými zástupci

Plán na období 2020 – 2022
➢ úzce spolupracovat s místními institucemi a dalšími organizacemi
➢ maximálně včlenit děti do života obce
➢ nadále všestranně rozvíjet děti
➢ podporovat děti s nižším sociokulturním potenciálem

V Ondřejově dne 30.10.2020

Bc. Romana Brilová
ředitelka školy
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